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S’ha comprovat a l’expedient esmentat
que el centre compleix els requisits que
exigeix l’article 6 de l’annex del Decret 198/
1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament orgànic dels centres docents
públics que imparteixen educació infantil i
primària.

Per tot això,

Resolc:

Atribuir al col·legi d’educació infantil i pri-
mària Camp-redó, amb número de codi
43003987, ubicat a l’av. Don Álvaro, 166, de
Camp-redó (Tortosa), comarca del Baix Ebre,
la nova denominació específica de Port rodó.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes de
l’endemà de la seva publicació, segons el
que disposen els articles 116 i 117 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modifica-
da per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o
qualsevol altre recurs que considerin con-
venient per a la defensa dels seus interes-
sos.

Barcelona, 3 de maig de 1999

P.D. (Resolució de 19.11.1996, DOGC de
9.12.1996)

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

(99.110.064)

RESOLUCIÓ de 4 de maig de 1999, per la
qual s’implanten els ensenyaments de bat-
xillerat a l’IES Josep Tapiró, de Reus.

El Decret 209/1994, de 26 de juliol, de
modificació del calendari d’aplicació i de
l’adequació dels concerts educatius vigents
a la nova ordenació del sistema educatiu a
Catalunya, preveu a la disposició addicio-
nal 1.1 la possibilitat que el Departament
d’Ensenyament implanti anticipadament
l’etapa del batxillerat en les seves diferents
modalitats.

En conseqüència,

Resolc:

—1 Implantar els ensenyaments de bat-
xillerat en les modalitats de ciències de la
natura i de la salut, d’humanitats i ciències
socials i de tecnologia, a l’institut d’edu-
cació secundària Josep Tapiró, amb núme-

ro de codi 43008444, de Reus (Baix Camp),
amb efectes acadèmics i administratius des
de l’inici del curs escolar 1999-2000.

—2 Les direccions generals de Centres
Docents i de Recursos Humans adoptaran
les mesures necessàries per a l’execució del
que disposa aquesta Resolució.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu, davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes de
l’endemà de la seva publicació, segons el
que disposen els articles 116 i 117 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modifica-
da per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o
qualsevol altre recurs que considerin con-
venient per a la defensa dels seus interes-
sos.

Barcelona, 4 de maig de 1999

P.D. (Resolució de 19.11.1996, DOGC de
9.12.1996)

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

(99.111.143)

RESOLUCIÓ de 6 de maig de 1999, de
delegació de competències del conseller
d’Ensenyament en diversos òrgans del
Departament.

Atès el que disposen els articles 12, 37 i
39 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre,
d’organització, procediment i règim jurídic
de l’Administració de la Generalitat de Ca-
talunya, i l’article 13 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificat per la Llei 4/
1999, de 13 de gener,

Resolc:

Article 1. Delegar en el secretari general
del Departament d’Ensenyament l’exercici
de les competències següents:

1.1 La disposició del compliment de les
sentències dictades en els recursos conten-
ciosos administratius o en els altres proce-
diments judicials que afectin el Departament.

1.2 L’acord de compareixença en els re-
cursos contenciosos administratius que s’in-
terposin contra actes administratius dictats
pels òrgans del Departament.

1.3 L’acord de compareixença en els
procediments judicials que s’iniciïn contra

el Departament d’Ensenyament i/o contra
els/les funcionaris/àries adscrits/es, quan
l’acció derivi de l’exercici de les seves fun-
cions.

1.4 L’autorització per a la interposició
d’accions per via judicial, per aplanar-se a
les demandes i per desistir dels procedi-
ments judicials en curs en els termes que
preveu l’article 89.1 de la Llei 13/1989, de
14 de desembre, així com l’autorització per
a la interposició dels recursos corresponents
contra les sentències dictades en els pro-
cediments judicials.

1.5 La sol·licitud de dictamen en els ex-
pedients de reclamació de responsabilitat
patrimonial a la Comissió Jurídica Asses-
sora.

1.6 La declaració de compatibilitat del
personal docent a què fa referència l’article
22.1.b) de la Llei 21/1987, de 26 de novem-
bre, d’incompatibilitats del personal al ser-
vei de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya.

1.7 L’exercici de les facultats que en ma-
tèria de contractes la legislació vigent atri-
bueix al titular del Departament d’Ensenya-
ment quan el seu pressupost no excedeixi
els 50.000.000 de pessetes (300.506,05
euros).

Les facultats que es deleguen porten im-
plícita la d’aprovació del projecte i de la
despesa corresponent, l’aprovació dels
plecs de clàusules administratives i de l’ex-
pedient de contractació.

1.8 La signatura dels convenis que no
afectin directament les relacions amb òr-
gans constitucionals o estatutaris l’import
dels quals no superi els 50.000.000 de pes-
setes (300.506,05 euros), sens perjudici de
les facultats delegades en els/les directors/
ores generals a l’article 2 d’aquesta Reso-
lució.

1.9 L’autorització de les despeses que
comportin: el funcionament dels centres
docents i dels seus serveis escolars, els
concerts educatius i els convenis subscrits
amb corporacions locals per al funcionament
de centres, així com la signatura dels docu-
ments comptables corresponents.

1.10 L’autorització de despeses des de
5.000.000 de pessetes (30.050,61 euros)
fins a 50.000.000 de pessetes (300.506,05
euros).

1.11 La signatura de la resta de docu-
ments comptables del Departament d’im-
ports superiors a 2.000.000 de pessetes
(12.020,24 euros) i fins a 50.000.000 de
pessetes (300.506,05 euros).

1.12 La concessió de subvencions in-
nominades o genèriques, fins a un import
de 5.000.000 de pessetes (30.050,61 eu-
ros).

1.13 La publicació trimestral de l’anun-
ci de les subvencions innominades o genè-
riques concedides directament pel Depar-
tament d’Ensenyament.

Article 2. Delegar en els/les diferents di-
rectors/ores generals la signatura dels con-
venis sobre les matèries que siguin de la
seva competència, excepte quan el seu
import superi els 5.000.000 de pessetes
(30.050,61 euros) o afectin directament les
relacions amb òrgans constitucionals o es-
tatutaris.
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Article 3. Delegar en el director general de
Centres Docents l’exercici de les competèn-
cies següents:

3.1 La incoació dels expedients admi-
nistratius per incompliment dels concerts
educatius.

3.2 L’atribució de denominació especí-
fica i la modificació de la composició dels
centres docents públics.

3.3 La implantació i la supressió d’en-
senyaments en centres docents públics.

3.4 L’execució de les resolucions admi-
nistratives dictades per altres administraci-
ons públiques en relació amb els concerts
educatius i subvencions a centres docents
privats.

Article 4. Delegar en la directora general
d’Ordenació Educativa l’homologació de lli-
bres de text i materials curriculars editats
per a l’alumnat dels centres docents públics
i privats d’ensenyament no universitari de
Catalunya.

Article 5. Delegar en la subdirectora ge-
neral de Gestió Econòmica i Règim Interior
l’aprovació dels comptes justificatius dels
fons a justificar del Departament i la signa-
tura dels documents comptables del Depar-
tament f ins a 2.000.000 de pessetes
(12.020,24 euros).

Article 6. Delegar en els/les delegats/ades
territorials del Departament d’Ensenyament
l’exercici de les competències següents:

6.1 La contractació de caràcter tempo-
ral i en règim de dret administratiu dels/de
les professors/ores especialistes, en els
termes que estableix la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sis-
tema educatiu.

6.2 L’aprovació de les resolucions d’au-
torització d’obertura i d’extinció de la auto-
rització dels centres docents privats.

6.3 L’aprovació de les resolucions d’au-
torització d’obertura i d’extinció de la auto-
rització de les escoles de titularitat privada
de música i dansa.

Article 7. Els actes dictats per delegació
han de portar a la signatura les paraules per
delegació, abreujades p.d., seguides del
rang i de la data d’aquesta Resolució i la
del Diari Oficial de la Generalitat de Catalu-
nya on sigui publicada.

Article 8. Les delegacions de competèn-
cies que estableix aquesta Resolució podran
ser revocades en qualsevol moment.

Disposicions finals

—1 Queda derogada la Resolució de 19
de novembre de 1996, de delegació de
competències del conseller d’Ensenyament
en diversos òrgans del Departament.

—2 Aquesta Resolució entrarà en vigor
l’endemà de la seva publicació al Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 6 de maig de 1999

Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament

(99.120.080)

RESOLUCIÓ de 7 de maig de 1999, per la
qual s’autoritza el canvi de titularitat i de
denominació de l’Escola de Dansa Madó,
de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la unitat orgànica corresponent del
 Departament d’Ensenyament en petició
d’autorització de canvi de titularitat i de de-
nominació de l’Escola de Dansa Madó, de
Barcelona, s’instruí l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits neces-
saris que exigeix la legislació vigent, en
concret la Llei orgànica 8/1985, de 3 de
juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei
orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordena-
ció general del sistema educatiu; el Decret
179/1993, de 27 de juliol, pel qual es regu-
len les escoles de música i de dansa, i el
Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el
règim d’autorització dels centres docents
privats,

Resolc:

—1 Autoritzar el canvi de titularitat i de de-
nominació al centre docent privat que cons-
ta a l’annex d’aquesta Resolució en els ter-
mes que s’hi especifiquen.

—2 L’autorització d’aquest canvi de titu-
laritat i de denominació tindrà efectes des
del primer dia del mes següent al de la data
de publicació d’aquesta Resolució al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

—3 Aquesta Resolució s’inscriurà al Re-
gistre de centres docents, d’acord amb el
que disposa l’article 3.4 del Decret 179/
1993, de 27 de juliol.

Contra aquesta Resolució, les persones
interessades poden interposar un recurs
ordinari, davant el conseller d’Ensenyament,
en el termini d’un mes comptat a partir de
l’endemà de la seva publicació al Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya, segons
el que disposen els articles 107.1 i 114.2
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú.

Barcelona, 7 de maig de 1999

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

ANNEX

Comarca del Barcelonès

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Codi: 08055336.
Denominació: Escola de Dansa Madó.
Adreça: ptge. de l’Ordi, 9.
Titular: Madeleine Aris Pla.
NIF: 35003168-C.

S’autoritza el canvi de titularitat, que
passa a ser Escola de Dansa Spin, SCP,
amb NIF 61691689-G. S’autoritza, així
mateix, el canvi de denominació del centre
que passa a ser Escola de Dansa Spin.

(99.116.061)

RESOLUCIÓ de 10 de maig de 1999, de
delegació de competències del director
general de Centres Docents en els delegats
territorials del Departament d’Ensenyament.

Atès el que disposen els articles 38 i 39
de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’or-
ganització, procediment i règim jurídic de
l’Administració de la Generalitat de Catalu-
nya, i l’article 13 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú, modificat per la Llei 4/
1999, de 13 de gener;

Amb l’autorització del conseller d’Ense-
nyament atorgada per una Resolució de 27
de d’abril de 1999,

Resolc:

Article 1. Delegar en els delegats territori-
als del Departament d’Ensenyament l’exer-
cici de les competències següents:

1.1 L’aprovació de les resolucions de
modificació de l’autorització d’obertura dels
centres docents privats.

1.2 L’aprovació de les resolucions de
modificació de l’autorització d’obertura de
les escoles de titularitat privada de música
i dansa.

Article 2. Els actes dictats per delegació
han de portar a la signatura les paraules per
delegació, abreujades p.d., seguides del
rang i la data d’aquesta Resolució i la del
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
on sigui publicada.

Article 3. Les delegacions de facultats que
estableix aquesta Resolució podran ser re-
vocades en qualsevol moment.

Disposició final

Aquesta Resolució entrarà en vigor l’en-
demà de la seva publicació al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 10 de maig de 1999

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

(99.120.081)

RESOLUCIÓ de 13 de maig de 1999, de
delegació de competències del secretari
general en diversos òrgans del Departament
d’Ensenyament.

Atès el que disposen els articles 13, 38 i
39 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre,
d’organització, procediment i règim jurídic
de l’Administració de la Generalitat de Ca-
talunya, i l’article 13 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificat per la Llei 4/
1999, de 13 de gener;

Amb l’autorització del conseller d’Ense-
nyament per una Resolució de 27 de d’abril
de 1999,
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Resolc:

Article 1. Delegar en el director general de
Recursos Humans, en relació amb el per-
sonal del Departament d’Ensenyament,
l’exercici de les competències següents,
amb excepció de les competències que en
l’article 2 d’aquesta Resolució es deleguen
en els/les delegats/ades territorials:

1.1 El reconeixement a efectes de tri-
ennis i antiguitat dels serveis prestats.

1.2 La concessió de permisos, llicènci-
es i vacances.

1.3 La facultat de concedir llicències per
a la realització d’estudis, l’autorització d’as-
sistència a activitats de formació organitza-
des per aquesta Direcció General, a reuni-
ons de treball, congressos, seminaris i altres
activitats similars, així com de la correspo-
nent absència del lloc de treball i, si s’escau,
de la despesa que comporti la inscripció, per
a personal del Departament d’Ensenyament.
S’exceptua qualsevol autorització que com-
porti desplaçaments fora de Catalunya.

1.4 L’autorització de les ordres de ser-
vei i les corresponents indemnitzacions per
raó de serveis que es derivin d’aquelles
activitats que realitzi aquesta Direcció Ge-
neral. S’exceptua qualsevol autorització que
comporti desplaçaments fora de Catalunya.

1.5 L’adscripció de manera temporal, en
comissió de serveis, a tasques pròpies del
seu cos en places diferents del destí que
s’ocupa, d’aquells/es funcionaris/àries do-
cents afectats/ades per una minva notòria
de facultats físiques, psíquiques o sensori-
als, sempre que la disminució de les seves
capacitats no sigui susceptible de la declara-
ció d’incapacitat permanent.

1.6 L’atorgament de les comissions de
serveis del personal dependent del Depar-
tament d’Ensenyament.

1.7 La redistribució dins la mateixa lo-
calitat o en una localitat diferent del perso-
nal adscrit al Departament amb la conse-
güent adscripció provisional o definitiva a un
lloc de treball, o l’atribució de funcions
corresponents al cos dels/de les funciona-
ris/àries que siguin remoguts/udes o hagin
estat destituïts/ïdes en un lloc de treball i
les permutes entre funcionaris/àries del ma-
teix cos, d’acord amb la normativa vigent.

1.8 La realització de les diligències cor-
responents a les preses de possessió i
cessament del personal no docent.

1.9 El reconeixement i, si escau, l’emis-
sió dels corresponents certificats de serveis
previs i grau personal del personal adscrit
al Departament d’Ensenyament als efectes
que prevegi la normativa vigent.

1.10 L’emissió de l’informe proposta
previ a l’atorgament de l’autorització de
compatibilitat al personal adscrit al Depar-
tament d’Ensenyament.

1.11 L’emissió dels informes previs, pro-
postes i autoritzacions que corresponguin
al Departament d’Ensenyament en matèria
d’excedència i la resta de situacions admi-
nistratives.

1.12 La contractació del personal labo-
ral i la gestió i resolució dels assumptes que
afecten aquest personal, inclosa la resolu-
ció de les reclamacions administratives prè-
vies a la via jurisdiccional social.

1.13 La concessió de bestretes al per-
sonal.

1.14 L’expedició de certificats d’assistèn-
cia a cursos de formació que realitza el perso-
nal no docent organitzats pel Departament
d’Ensenyament.

1.15 L’autorització de la proposta de
prestació de serveis extraordinaris.

1.16 L’expedició de certificats de les re-
tencions a compte de l’impost de la renda
de les persones físiques practicades sobre
els rendiments del treball del personal del
Departament.

1.17 L’expedició de certificacions de
serveis prestats.

1.18 La integració de funcionaris/àries
procedents d’Administracions públiques,
dins els cossos i escales de funcionaris/àries
de l’Administració de la Generalitat de Ca-
talunya.

Article 2. Delegar en el director general de
Centres Docents l’exercici de les competèn-
cies següents:

2.1 La resolució de les reclamacions
prèvies a la via jurisdiccional social, en re-
lació amb el personal laboral que presta
serveis en centres privats concertats i que
reben les seves remuneracions mitjançant
pagament delegat.

2.2 L’autorització de les ordres de ser-
vei i les corresponents indemnitzacions per
raó de serveis que es derivin d’aquelles
activitats que realitzi aquesta Direcció Ge-
neral. S’exceptua qualsevol autorització
que comporti desplaçaments fora de Ca-
talunya.

Article 3. Delegar en el director general de
Promoció Educativa l’autorització de les
ordres de servei i les corresponents indem-
nitzacions per raó de serveis que es derivin
d’aquelles activitats que realitzi aquesta
Direcció General. S’exceptua qualsevol au-
torització que comporti desplaçaments fora
de Catalunya.

Article 4. Delegar en la directora general
d’Ordenació Educativa l’autorització de les
ordres de servei i les corresponents indem-
nitzacions per raó de serveis que es derivin
d’aquelles activitats que realitzi aquesta
Direcció General. S’exceptua qualsevol au-
torització que comporti desplaçaments fora
de Catalunya.

Article 5. Delegar en la subdirectora ge-
neral de Gestió Econòmica i Règim Interior
l’exercici de les competències següents:

5.1 L’autorització i disposició de les des-
peses per qualsevol concepte, f ins a
1.000.000 de pessetes (6.010,12 euros), i
la proposta dels documents comptables de
la Secretaria General fins a 2.000.000 de
pessetes (12.020,24 euros).

La delegació porta implícit l’exercici de les
facultats que la normativa vigent atribueix a
l’òrgan de contractació en els contractes a
què fan referència els articles 57, 121, 177
i 202 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de
contractes de les administracions públiques,
sempre que el pressupost dels contractes
no excedeixi l’import especificat en el parà-
graf anterior.

5.2 La signatura dels xecs i ordres de
transferència bancària contra els comptes

autoritzats per a la disposició de fons a
justificar dels serveis centrals.

Article 6. Delegar en els/les delegats/ades
territorials del Departament d’Ensenyament
en relació amb el personal adscrit a les de-
legacions territorials del Departament d’En-
senyament l’exercici de les competències
següents:

6.1 Reconeixement a efectes de trien-
nis i antiguitat dels serveis prestats.

6.2 La concessió de permisos, llicènci-
es i vacances.

6.3 La facultat de concedir llicències per
a la realització d’estudis i assistència a
cursos i congressos, sempre que aquests
no comportin despeses per al Departament
d’Ensenyament.

6.4 L’autorització de les ordres de ser-
vei i les corresponents indemnitzacions per
raó de serveis que es derivin d’aquelles
activitats que realitza la delegació territori-
al. S’exceptua qualsevol autorització que
comporti desplaçaments fora de Catalunya.

6.5 El nomenament del personal interí
docent.

6.6  La realització de les diligències cor-
responents a les preses de possessió i
cessament de personal docent.

6.7 La gestió i concessió de jubilacions,
renúncies, excedències i la resta de situaci-
ons administratives en relació amb el per-
sonal docent.

6.8 La contractació laboral dels/de les
professors/ores que imparteixen ensenya-
ment de religió en els centres docents pú-
blics d’ensenyament secundari i la gestió i
resolució dels assumptes que afecten
aquest personal.

Article 7. Delegar en els/les delegats/ades
territorials del Departament d’Ensenyament
l’autorització de les despeses i l’adjudica-
ció dels contractes menors fins a 500.000
pessetes (3.005,06 euros) dels fons que han
de justificar les delegacions territorials.

Article 8. Els actes dictats per delegació
han de portar a la signatura les paraules per
delegació, abreujades p.d., seguides del
rang i la data d’aquesta Resolució i la del
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
on sigui publicada.

Article 9. Les delegacions de facultats que
estableix aquesta Resolució podran ser re-
vocades en qualsevol moment.

Disposicions finals

—1 Queda derogada la Resolució de 19
de novembre de 1996, de delegació de
competències del secretari general en diver-
sos òrgans del Departament d’Ensenya-
ment.

—2 Aquesta Resolució entrarà en vigor
l’endemà de la seva publicació al Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 13 de maig de 1999

Marià Morera i Goberna
Secretari general

(99.132.018)
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RESOLUCIÓ de 14 de maig de 1999, per
la qual s’atribueix una nova denominació
específica a un institut d’educació secun-
dària de Canovelles.

D’acord amb la sol·licitud presentada per
l’òrgan de govern corresponent de l’institut
d’educació secundària per atribuir una nova
denominació específica al centre, es va ins-
truir l’expedient corresponent.

S’ha comprovat a l’expedient esmentat
que el centre compleix els requisits que
exigeix l’article 5, de l’annex del Decret 199/
1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament orgànic dels centres docents
públics que imparteixen educació secundà-
ria i formació professional de grau superior;

Per tot això,

Resolc:

Atribuir a l’institut d’educació secundària
de Canovel les,  amb número de codi
08046864, ubicat a la pl. de l’Ajuntament,
s/n, de Canovelles (Vallès Oriental), la nova
denominació específica Bellulla.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar un recurs conten-
ciós administratiu davant la Sala Contenci-
osa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos, comptats des de l’endemà de la
seva publicació al Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment un recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes,
comptat des de l’endemà de la seva publi-
cació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, segons el que disposen els arti-
cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, modificada per la Llei 4/
1999, de 13 de gener, o qualsevol altre
recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.

Barcelona, 14 de maig de 1999

P.D. (Resolució de 19.11.1996, DOGC núm.
2290, de 9.12.1996)

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

(99.120.053)

RESOLUCIÓ de 19 de maig de 1999, per
la qual es disposa el trasllat de domicili de
l’institut d’educació secundària Ramon de
la Torre, de Torredembarra.

L’institut d’educació secundària Ramon
de la Torre, de Torredembarra, amb número
de codi 43007661, ocupa provisionalment

l’edif ici emplaçat al c. de Reus, 5, de
Torredembarra.

Atès que per raó d’espai convé traslladar
aquest centre, ja que es disposa d’un altre
edifici adequat a la finalitat docent de l’ins-
titut d’educació secundària, d’acord amb els
informes emesos per la delegació territorial
corresponent,

Resolc:

—1 Traslladar l’institut d’educació secun-
dària Ramon de la Torre, de Torredembarra,
amb número de codi 43007661, al c. Camí
del Moro, 46, de Torredembarra (Tarrago-
nès), amb efectes acadèmics i administra-
tius des del 26 de març de 1999.

—2 La Delegació Territorial de Tarragona
prendrà les mesures necessàries per a l’exe-
cució del que disposa aquesta Resolució.

Barcelona, 19 de maig de 1999

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

(99.126.025)

RESOLUCIÓ de 20 de maig de 1999, per la
qual s’autoritza el canvi de denominació del
centre docent privat Urgel, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Urgel, de Barcelona, en
petició d’autorització de canvi de denomi-
nació, es va instruir l’expedient correspo-
nent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; el Reial decret
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’esta-
bleixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments de règim gene-
ral no universitaris, i el Decret 55/1994, de
8 de març, sobre el règim d’autoritzacions
dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar el canvi de denominació es-
pecífica del centre docent privat Urgel, de
Barcelona, en els termes que s’especifiquen
a l’annex d’aquesta Resolució.

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Re-
gistre de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant d’aquesta Direcció General o davant
el conseller d’Ensenyament, en el termini
d’un mes comptat des de l’endemà de la
seva publicació al DOGC, segons el que dis-
posen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-

cediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Barcelona, 20 de maig de 1999

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

ANNEX

Comarca del Barcelonès

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08036469.
Denominació: Urgel.
Adreça: c. Comte d’Urgell, 133.
Titular: Adventista Sép. Día España, Un. Ig.
Cris.
NIF: Q2800021D.

Autorització de canvi de denominació es-
pecífica, que passa a ser d’Urgell.

(99.127.053)

RESOLUCIÓ de 25 de maig de 1999, per
la qual s’autoritza el canvi de titularitat de la
llar d’infants Magnòlia, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament en petició
d’autorització de canvi de titularitat de la llar
d’infants Magnòlia, de Barcelona, es va ins-
truir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; el Reial decret
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’esta-
bleixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments de règim gene-
ral no universitaris, i el Decret 55/1994, de
8 de març, sobre règim d’autorització dels
centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar el canvi de titularitat de la
llar d’infants Magnòlia, de Barcelona, en
e l  termes que s’especi f ica a l ’annex
d’aquesta Resolució.

—2 La llar d’infants a què fa referència
aquesta Resolució disposa d’un termini de
12 anys comptats a partir de l’entrada en
vigor de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’oc-
tubre, d’ordenació general del sistema edu-
catiu, per adequar-se als requisits mínims
que estableix el Reial decret 1004/1991, de
14 de juny, modificat pel Reial decret 173/
1998, de 16 de febrer.

—3 L’autorització d’aquest canvi de titu-
laritat tindrà efectes a partir del primer dia
del mes següent al de la data de publicació
d’aquesta Resolució al DOGC.

—4 Aquesta Resolució s’inscriu al Regis-
tre de centre docents.

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
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ressades poden interposar recurs d’alçada
davant d’aquesta Direcció General o davant
el conseller d’Ensenyament, en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, segons el que disposen els
articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú, modificada per la Llei 4/
1999, de 13 de gener.

Barcelona, 25 de maig de 1999

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

ANNEX

Comarca del Barcelonès

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08052335.
Denominació: Magnòlia.
Adreça: c. Emili Roca, 52.
Altres adreces: c. Emili Roca, 58.
Titular: Magnòlia, SCP.
NIF: G08706863.

S’autoritza el canvi de titularitat, que
passa a ser de Concepción Pericó Ben-
avent, amb NIF 37.220.604-A.
Composició del centre: autoritzat com a llar
d’infants amb una capacitat màxima de 135
alumnes.

(99.127.051)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de subministraments.

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Ensenya-

ment de la Generalitat de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient:

Servei de Contractació i Inversions, Secció
de Contractació d’Equipaments i Serveis.

c) Número d’expedient: 45/99.

—2  Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: subministra-

ment de material pel batxillerat tecnològic
amb destinació als centres docents públics,
segons l’annex del plec de clàusules admi-
nistratives particulars.

b) Termini d’execució: 1 mes a partir de
la data de comunicació de l’adjudicació.

—3  Tramitació, procediment i forma d’ad-
judicació

a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.

—4  Pressupost de licitació
Import total: 25.754.000 ptes. (IVA inclòs),

equivalent a 154.784,66 euros.

—5  Garanties
Provisional: es dispensa, d’acord amb

l’article 36.2 de la Llei de contractes de les
administracions públiques.

Definitiva: 4% de l’import de licitació dels
materials adjudicats.

—6  Obtenció de documentació i infor-
mació

a) Entitat: Servei de Contractació i Inver-
sions, Secció de Contractació d’Equipa-
ments i Serveis.

b) Domicili: Via Augusta, 202-226, plan-
ta 3 C.

c) Localitat: Barcelona 08021.
d) Telèfon: 93.400.69.00, ext. 3758-

3759-3760.
e) Telefax: 93.400.69.77, 400.69.81.

—7  Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 26 dies na-

turals comptats des de l’endemà de la
publicació d’aquest anunci al DOGC i/o al
BOE. Es fa constar que si l’últim dia del
termini és festiu, la presentació de proposi-
cions es prorrogarà fins al proper dia hàbil.

b) Documentació a presentar: la que
s’esmenta a les clàusules 7.2, 7.3 i 7.4 del
plec de clàusules administratives particulars.

c) Lloc de presentació
Entitat: Registre general del Departament

d’Ensenyament o a les delegacions territo-
rials del Departament d’Ensenyament.

Domicili i localitat: l’esmentat al punt 6
d’aquest Anunci o en els domicilis de les
delegacions territorials del Departament
d’Ensenyament.

Les proposicions també es podran tra-
metre per correu dins el termini d’admis-
sió. En aquest cas, caldrà justificar la data
d’imposició de la tramesa a l’oficina de
correus i anunciar a l’òrgan de contracta-
ció la remissió de l’oferta mitjançant fax o
telegrama durant el mateix dia.

d) Termini durant el qual el licitador està
obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos.

—8  Obertura de proposicions
a) Entitat: Servei de Contractació i Inver-

sions, Secció de Contractació d’Equipa-
ments i Serveis.

b) Domicili i localitat: l’esmentat al punt
6 d’aquest Anunci.

c) Data: 7 dies després de la finalització
del termini de presentació de proposicions.

d) Hora: 10 h.

—9 Despeses d’anunci: l’import de l’Anunci
serà a càrrec de l’empresa adjudicatària.

—10 Presentació de mostres: es presen-
tarà mostra de tots els materials als quals
es liciti, d’acord amb les instruccions que
donarà la secció de Contractació d’Equipa-
ments i Serveis.

Barcelona, 26 de maig de 1999

Marià Morera i Goberna
Secretari general

(99.147.063)

ANUNCI per a la licitació d’un contracte de
consultoria i assistència.

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Ensenya-

ment.
b) Dependència que tramita l’expedient:

Servei de Gestió d’Immobles i Contractaci-
ons.

c) Número d’expedient: 1077/99.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: selecció de lli-

bres de text dels nous batxillerats i cessió
dels drets d’edició i comercialització de les
guies didàctiques que s’elaboraran per
adequar els textos aprovats a l’ensenyament
a distància.

b) Termini d’execució: quatre cursos es-
colars, a partir del proper curs escolar 1999-
2000.

—3 Tramitació, procediment i forma d’ad-
judicació

a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.

—4 Preus: la present contractació no
comportarà cap despesa per al Departa-
ment d’Ensenyament, atès que cedeix els
drets de comercialització a l’empresa adju-
dicatària durant el període de vigència del
contracte.

El preu de venda al públic de les guies es
fixarà de comú acord entre el Departament
i el contractista, un cop elaborades les
guies, quan s’hagin obtingut les dades ne-
cessàries per a la seva determinació.

—5 Garanties
a) Provisional: 250.000 ptes., equivalent

a 1.502,53 euros. Amb la possibilitat de ser
dispensada si s’acredita la classificació re-
querida.

b) Definitiva: 500.000 ptes., equivalent a
3.005,06 euros.

—6 Requisits específics del contractista
Classificació: grup III, subgrup 8, catego-

ria A. La presentació de la documentació
corresponent és potestativa i es fa única-
ment a efectes de dispensa de la garantia
provisional exigida i de l’acreditació de la
solvència econòmica, financera i tècnica de
l’empresa.

—7 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Registre general del Departa-
ment d’Ensenyament.

b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat i codi postal: Barcelona,

08021.
d) Telèfon: 93.400.69.00.
e) Telefax: 93.400.69.87.
f) Data límit d’obtenció de documents i

informació: durant tot el període de presen-
tació de proposicions.

—8 Presentació de les ofertes o de les
sol·licituds de participació

a) Data límit de presentació: 13 dies na-
turals comptats a partir de l’endemà de la
data de publicació d’aquest Anunci al
DOGC, fins a l’hora de tancament de l’es-
mentat Registre. En el cas que l’últim dia
del termini sigui dissabte o festiu, es pror-
rogarà fins al següent dia hàbil.

S’admetran les proposicions que es pre-
sentin per correu dins el termini de presen-
tació de les proposicions, sempre que el
licitador justifiqui la data d’imposició de la
tramesa a l’oficina de correus i la comuni-
qui mitjançant telegrama o telefax al Depar-
tament d’Ensenyament el mateix dia.

b) Documentació que cal presentar: la
que s’especifica a la clàusula administrati-
va 6 del plec de bases.
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Altres documents requerits a la convoca-
tòria: entre la documentació tècnica reque-
rida es presentaran els llibres de text dels
nous batxillerats sobre les matèries a impar-
tir o, si no es poden aportar els llibres aca-
bats, un mínim de dues unitats per matèria,
d’acord amb els requisits que figuren al plec
de prescripcions tècniques.

c) Lloc de presentació:
Entitat: Registre general del Departament

d’Ensenyament.
Domicili: Via Augusta, 202-226.
Localitat i codi postal: Barcelona, 08021.
d) Termini durant el qual el licitador està

obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos.
e) Admissió de variants: l’empresari lici-

tador pot proposar variacions que ofereixin
avantatges per a l’Administració.

—9 Obertura de les proposicions
a) Entitat: Serveis Centrals del Departa-

ment d’Ensenyament.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.

—10 Despeses d’anuncis: aniran a càrrec
dels adjudicataris.

Barcelona, 28 de maig de 1999

Marià Morera i Goberna
Secretari general

(99.147.064)

DECRET 153/1999, d’1 de juny, de crea-
ció d’un col·legi d’educació infantil i primà-
ria a Martorell.

Per tal de millorar la qualitat de l’ense-
nyament, la renovació permanent d’edificis
escolars i la substitució d’aules habilitades
obliguen a la creació de centres nous, de
dimensions i condicions més adequades, de
conformitat amb la planificació establerta en
aquest respecte. En aquest sentit i pel que
fa als ensenyaments d’educació infantil i
primària, la planificació escolar preveu la re-
visió al municipi de Martorell de l’oferta de
places públiques.

Amb aquesta finalitat i d’acord amb el que
disposa l’article 17 de la Llei orgànica 8/
1985, de 3 de juliol, de regulació del dret a
l’educació, a proposta del conseller d’En-
senyament i d’acord amb la deliberació
prèvia del Govern,

Decreto:

Article únic. Crear el col·legi d’educació
infantil i primària a Martorell, amb número
de codi 08053601, ubicat al c. de Pep Ven-
tura, s/n, de Martorell (Baix Llobregat).

Disposició final

S’autoritza el conseller d’Ensenyament
per a l’execució i el desplegament del que
disposa aquest Decret.

Barcelona, 1 de juny de 1999

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament

(99.134.100)

RESOLUCIÓ d’11 de maig de 1999, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Solc, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Solc, de Barcelona, en
petició d’autorització de trasllat i ampliació
de llocs escolars, es va instruir l’expedient
corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; el Reial decret
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’esta-
bleixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments de règim gene-
ral no universitaris, i el Decret 55/1994, de
8 de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar el trasllat i l’ampliació de
llocs escolars del centre docent privat Solc,
de Barcelona, en els termes que s’especi-
fiquen a l’annex d’aquesta Resolució.

—2 El nombre màxim de llocs escolars
d’aquest centre és el que figura a l’annex
d’aquesta Resolució, el qual s’assolirà
d’acord amb els terminis que estableix el
Decret 209/1994, de 26 de juliol, de modifi-
cació del calendari d’aplicació i de l’adequa-
ció dels concerts educatius vigents a la nova
ordenació dels sistema educatiu a Catalunya.

—3 Aquesta Resolució s’inscriurà al Re-
gistre de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant el director general de Centres Do-
cents o davant el conseller d’Ensenyament,
en el termini d’un mes a comptar de l’ende-
mà de la seva publicació al DOGC, segons
el que disposen els articles 114 i 115 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modifica-
da per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Barcelona, 11 de maig de 1999

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

ANNEX

Comarca del Barcelonès

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.

Núm. de codi: 08042664.
Denominació: Solc.
Adreça: av. Vallvidrera, 71.
Altres adreces: c. Anglí, 90.
Titular: Escola Solc, SCCL.
NIF: F08592859.

Autorització de trasllat de tot el centre al
nou local del c. Ardena, 36-38 amb ampli-
ació de 20 llocs escolars de parvulari de
l’etapa d’educació infantil amb efectes a
partir de l’inici del curs 1998-99
Composició del centre a l’inici del curs
1998-99
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 3 unitats de parvulari
amb capacitat per a 75 llocs escolars.

Educació primària: 6 unitats amb capaci-
tat per a 150 llocs escolars.

Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 2 unitats

de primer cicle amb capacitat per a 60 llocs
escolars i 2 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 60 llocs escolars. En funci-
onament d’acord amb el calendari d’aplica-
ció de la nova ordenació del sistema edu-
catiu a Catalunya.

(99.116.102)

RESOLUCIÓ d’11 de maig de 1999, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Bon Pastor, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Bon Pastor, de Barce-
lona, en petició d’autorització de reducció
d’unitats i d’obertura de l’etapa d’educació
secundària obligatòria, es va instruir l’expe-
dient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; el Reial decret
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’esta-
bleixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments de règim gene-
ral no universitaris, i el Decret 55/1994, de
8 de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la reducció d’unitats del ni-
vell d’educació primària i l’obertura de l’eta-
pa d’educació secundària obligatòria del
centre docent privat Bon Pastor, de Barce-
lona, en els termes que s’especifiquen a
l’annex d’aquesta Resolució.

—2 El nombre màxim de llocs escolars del
centre objecte de la present Resolució és el
que figura a l’annex d’aquesta Resolució, el
qual s’assolirà d’acord amb els terminis que
estableix el Decret 209/1994, de 26 de ju-
liol, de modificació del calendari d’aplicació
i de l’adequació dels concerts educatius vi-
gents a la nova ordenació del sistema edu-
catiu a Catalunya.
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—3 Aquesta Resolució s’inscriurà al Re-
gistre de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant el director general de Centres Do-
cents o davant el conseller d’Ensenyament,
en el termini d’un mes a comptar de l’ende-
mà de la seva publicació al DOGC, segons
el que disposen els articles 114 i 115 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modifica-
da per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Barcelona, 11 de maig de 1999

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

ANNEX

Comarca del Barcelonès

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08008401.
Denominació: Bon Pastor.
Adreça: c. Sant Andrià, 134.
Titular: Parròquia Bon Pastor.
NIF: Q0800157J.

Autorització de reducció de 9 unitats del
nivell d’educació primària amb capacitat per
a 225 llocs escolars, amb efectes a partir
de la finalització del curs 1997-98.

Autorització d’obertura de l’etapa d’edu-
cació secundària obligatòria amb 4 unitats
de primer cicle amb capacitat per a 120 llocs
escolars i 4 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 120 llocs escolars, amb
efectes a partir de l’inici del curs 1998-99.
Composició del centre a l’inici del curs
1998-99
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 6 unitats de parvulari
amb capacitat per a 150 llocs escolars.

Educació primària: 12 unitats amb capa-
citat per a 300 llocs escolars.

Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 4 unitats

de primer cicle amb capacitat per a 120 llocs
escolars i 4 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 120 llocs escolars. En funcio-
nament d’acord amb el calendari d’aplica-
ció de la nova ordenació del sistema edu-
catiu a Catalunya.

(99.116.101)

RESOLUCIÓ de 12 de maig de 1999, de
modificació dels concerts educatius de di-
versos centres docents privats per als ni-
vells postobligatoris.

La Resolució de 2 de juny de 1998 (DOGC
núm. 2655, de 8.6.1998) va aprovar la re-
novació dels concerts educatius dels cen-
tres docents privats per als nivells d’educa-
ció postobligatòria.

La Resolució de 5 d’agost de 1998
(DOGC núm. 2701, de 12.8.1998), va apro-
var la modificació de la Resolució de 2 de

juny de 1998, d’acord amb el que establia
el punt 8 d’aquesta Resolució.

Així mateix, segons el punt 7 de la Reso-
lució de 5 d’agost, la concertació definitiva
de les unitats en aquest nivell postobligatori
quedava subjecta a la revisió posterior de
les unitats segons el resultat general de la
matrícula.

Per tot això, d’acord amb el que dispo-
sen la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol,
reguladora del dret a l’educació; el Decret
56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts
educatius; el Reial decret 2377/1985, de 18
de desembre, pel qual s’aprova el Regla-
ment de normes bàsiques sobre concerts
educatius, modificat pel Reial decret 139/
1989, de 10 de febrer, el Decret 209/1994,
de 26 de juliol, de modificació del calendari
d’aplicació i de l’adequació dels concerts
educatius vigents a la nova ordenació del
sistema educatiu a Catalunya, i la resta de
normativa aplicable;

A proposta de la Direcció General de Cen-
tres Docents,

Resolc:

—1 Modificar el concert educatiu per al ni-
vell de cicle formatiu de grau mitjà del cen-
tre docent privat que figura a l’annex 1
d’aquesta Resolució.

Aquesta modificació té efectes des de l’ini-
ci del curs escolar 1998-1999.

—2 Modificar el concert educatiu per al ni-
vell de cicle formatiu de grau superior dels
centres docents privats que figuren a l’an-
nex 2 d’aquesta Resolució.

Aquestes modificacions tindran efectes
des de l’inici del curs escolar 1998-1999.

—3 Modificar el concert educatiu per al ni-
vell de batxillerat dels centres docents pri-
vats que figuren a l’annex 3 d’aquesta Re-
solució.

Aquestes modificacions tindran efectes
des de l’inici del curs escolar 1998-1999.

—4 Seran de règim general els concerts
educatius de formació professional de pri-
mer grau i de cicles formatius de grau mitjà,
i de règim singular els de formació profes-
sional de segon grau, cicles formatius de
grau superior, batxillerat unificat polivalent i
batxillerat.

Els centres que subscriguin concerts de
règim singular podran percebre dels alum-
nes del nivell corresponent, durant la vigèn-
cia del concert, la quantitat de 3.000 ptes.
per alumne i mes, durant 10 mesos per curs
escolar, com a finançament complementari
dels mòduls econòmics establerts.

—5 Els delegats territorials corresponents
del Departament d’Ensenyament procedi-
ran a subscriure les diligències de modifi-
cació dels concerts educatius dels centres
dels seus territoris, d’acord amb el que dis-
posa l’article 11 del Decret 56/1993, de 23
de febrer.

—6 La concessió d’aquestes modificaci-
ons dels concerts educatius dels centres
docents privats es faran amb càrrec a l’apli-
cació pressupostària 06.04.480.01/9.

—7 Aquesta Resolució s’inscriu al Regis-
tre de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu, davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes des
de l’endemà de la seva publicació al DOGC,
segons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener, o qualsevol altre recurs que conside-
rin convenient per a la defensa dels seus
interessos.

Barcelona, 12 de maig de 1999

Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament

ANNEX 1

BATX: batxillerat.
CFPM 0201: gestió administrativa.
CFPM 0802: equips electrònics de consum.
CFPS 0251: secretariat.
CFPS 0252: administració i finances.
CFPS 0751: desenvolupament i aplicació de
projectes de construcció.
CFPS 0753: realització i plans d’obres.
CFPS 0851: sistemes de regulació i control
automàtics.
CFPS 0852: desenvolupament de produc-
tes electrònics.
CFPS 1452: desenvolupament de projectes
mecànics.
CFPS 1453: producció per mecanització.
CFPS 1951: manteniment i  muntatge
d’instal·lacions d’edifici i procés.
CFPS 2252: desenvolupament d’aplicacions
informàtiques.

Comarca: Segrià.

Delegació territorial de Lleida

Codi: 25000389.
Denominació: Escuela Familiar Agraria El
Pla.
Municipi: Almacelles.
Nivell educatiu i unitats concertades: CFPM.

0304: 1 priv.

ANNEX 2

Comarca: Barcelonès.

Delegació territorial de Barcelona I (ciutat)

Codi: 08009260.
Denominació: El Clot.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: CFPS.

0751: 1 priv.
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0753: 2 (1 priv. 1r curs 1 priv. 2n curs) priv.
0851: 2 (1 priv. 1r curs 1 priv. 2n curs) priv.
0852: 1 priv.
1452: 2 (1 priv. 1r curs 1 priv. 2n curs) priv.
1453: 1 priv.
1951: 2 (1 priv. 1r curs 1 priv. 2n curs) priv.
2252: 1 priv.

Codi: 08032208.
Denominació: Centro de Estudios Politéc-
nicos.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: CFPS.

0252: 2 priv.
2252: 3 priv.

ANNEX 3

Delegació territorial de Barcelona I (ciutat)

Codi: 08007494.
Denominació: Sagrada Família.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: BATX.

BATX: 3 priv.

Codi: 08009260.
Denominació: El Clot.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: BATX.

BATX: 6 priv.

Codi: 08032361.
Denominació: Stucom.
Municipi: Barcelona.
Nivell educatiu i unitats concertades: BATX.

BATX: 3 priv.

Delegació territorial de Barcelona II
(comarques)

Codi: 08025174.
Denominació: Sagrat Cor.
Municipi: Sant Adrià de Besòs.
Nivell educatiu i unitats concertades: BATX

BATX: 4 priv.

Comarca: Alt Urgell.

Delegació territorial de Lleida

Codi: 25004152.
Denominació: La Salle.
Municipi: la Seu d’Urgell.
Nivell educatiu i unitats concertades: BATX.

Centre sense concert en aquest nivell
educatiu.

(99.126.026)

RESOLUCIÓ de 25 de maig de 1999, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura del centre docent privat
Santa Dorotea, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Santa Dorotea, de
Barcelona, en petició d’autorització d’ober-
tura de l’etapa d’educació infantil, es va
instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-

dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; el Reial decret
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’esta-
bleixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments de règim gene-
ral no universitaris, i el Decret 55/1994, de
8 de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura de l’etapa d’edu-
cació infantil del centre docent privat San-
ta Dorotea, de Barcelona, en els termes que
s’especifiquen a l’annex d’aquesta Reso-
lució.

—2 El nombre màxim de llocs escolars
d’aquest centre és el que figura a l’annex
d’aquesta Resolució, el qual s’assolirà
d’acord amb els terminis que estableix el
Decret 209/1994, de 26 de juliol, de modi-
ficació del calendari d’aplicació i de l’ade-
quació dels concerts educatius vigents a la
nova ordenació del sistema educatiu a Ca-
talunya.

—3 Aquesta Resolució s’inscriurà al Re-
gistre de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant d’aquesta Direcció General o davant
el conseller d’Ensenyament, en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, segons el que disposen els
articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú, modificada per la Llei 4/
1999, de  13 de gener.

Barcelona, 25 de maig de 1999

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

ANNEX

Comarca del Barcelonès

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08004778.
Denominació: Santa Dorotea.
Adreça: pg. de Sant Joan Bosco, 24.
Titular: Maria Auxiliadora, Filles de.
NIF: Q0800057B.

Autorització d’obertura de l’etapa d’edu-
cació infantil amb 3 unitats de parvulari amb
capacitat per a 75 llocs escolars, amb efec-
tes a partir de l’inici del curs 1999-2000.
Composició del centre a l’inici del curs
1998-99
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 3 unitats de parvulari
amb capacitat per a 75 llocs escolars.

Educació primària. 12 unitats amb capa-
citat per a 300 llocs escolars.

Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 4 unitats

de primer cicle amb capacitat per a 120 llocs

escolars i 4 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 120 llocs escolars. En fun-
cionament d’acord amb el calendari d’apli-
cació de la nova ordenació del sistema
educatiu a Catalunya.

(99.127.056)

RESOLUCIÓ de 25 de maig de 1999, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura del centre docent privat
Roca, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Roca, de Barcelona, en
petició d’autorització d’obertura dels ense-
nyaments de batxillerat, es va instruir l’ex-
pedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; el Reial decret
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’esta-
bleixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments de règim gene-
ral no universitaris, i el Decret 55/1994, de
8 de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura dels ensenya-
ments de batxillerat del centre docent pri-
vat Roca, de Barcelona, en els termes que
s’especifiquen a l’annex d’aquesta Reso-
lució.

—2 El nombre màxim de llocs escolars
d’aquest centre és el que figura a l’annex
d’aquesta Resolució, el qual s’assolirà
d’acord amb els terminis que estableix el
Decret 209/1994, de 26 de juliol, de modi-
ficació del calendari d’aplicació i de l’ade-
quació dels concerts educatius vigents a la
nova ordenació del sistema educatiu a Ca-
talunya.

—3 Aquesta Resolució s’inscriurà al Re-
gistre de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant d’aquesta Direcció General o davant
el conseller d’Ensenyament, en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, segons el que disposen els
articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú, modificada per la Llei 4/
1999, de 13 de gener.

Barcelona, 25 de maig de 1999

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents
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ANNEX

Comarca del Barcelonès

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08044326.
Denominació: Roca.
Adreça: av. Meridiana, 263.
Altres adreces: c. Joan de Garay, 110.
Titular: Centre d’Estudis Roca, SL.
NIF: B08843021.

Autorització d’obertura dels ensenya-
ments de batxillerat en la modalitat de tec-
nologia amb 2 unitats amb capacitat per a
70 llocs escolars, amb efectes a partir de
l’inici del curs 1998-99. El centre estarà
obligat a completar el número de modali-
tats i unitats dels ensenyaments de batxille-
rat de conformitat amb la normativa vigent
abans de la finalització del curs 1999-2000.
Composició del centre a l’inici del curs
1998-99
Autorització d’obertura:

Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 4 unitats

de primer cicle amb capacitat per a 120 llocs
escolars i 4 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 120 llocs escolars. En fun-
cionament d’acord amb el calendari d’apli-
cació de la nova ordenació del sistema
educatiu a Catalunya.

Batxillerat: 2 unitats de la modalitat de
tecnologia amb capacitat per a 70 llocs
escolars. Aquest ensenyaments quedaran
autoritzats amb efectes de l’inici del curs
1998-99.

Formació professional: primer i segon
grau amb la classificació acadèmica com
homologat amb capacitat per a 575 llocs
escolars.

Ensenyaments de formació professional
(quest nivell quedarà cessat a la fi del curs
1999-2000):

Primer grau: branca automoció, professi-
ons electricitat de l’automòbil i mecànica de
l’automòbil; branca administrativa i comer-
cial, professió administrativa; branca llar,
professió jardí d’infants; branca  electricitat
i electrònica, professió electrònica.

Segon grau: branca automoció, especia-
litat mecànica i electricitat del automòbil;
branca administrativa i comercial, especia-
litats informàtica de gestió i administració;
branca  electricitat i electrònica, especiali-
tat electricitat i comunicacions.

(99.127.055)

DECRET 154/1999, d’1 de juny, de cessa-
ment, nomenament i ratificació de membres
del Consell Escolar de Catalunya.

D’acord amb el que estableixen els arti-
cles 4.1.b), 4.1.l) i 6.1 de la Llei 25/1985,
de 10 de desembre, dels consells escolars,
a sol·licitud de la Federació d’Associacions
de Pares d’Alumnes de Catalunya, FAPAC,
i del Consell Interuniversitari de Catalunya,
cal procedir a la remoció, el nomenament i
la ratificació de membres del Consell Esco-
lar de Catalunya.

En virtut d’això, de conformitat amb el que
preveu l’article 5 de la Llei 25/1985, de 10

de desembre, a proposta del conseller d’En-
senyament i amb l’acord previ del Govern,

Decreto:

Article 1. El senyor Vicenç Benedito i An-
tolí cessa com a membre del Consell Esco-
lar de Catalunya.

Article 2. Es nomena la senyora Carme
Borbonès i Brescó membre del Consell
Escolar de Catalunya, en representació de
les universitats de Catalunya, amb efectes
des del 15 de març de 1999 i fins al 14 de
març del 2003.

Article 3. Es ratifica el senyor Rafael Tor-
rubia i Belti com a membre del Consell
Escolar de Catalunya, en representació dels
pares d’alumnes, amb efectes des del 30
d’abril de 1999 i fins al 29 d’abril del 2003.

Barcelona, 1 de juny de 1999

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament

(99.147.086)

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució de
10 de març de 1999, per la qual s’autoritza
l’obertura del centre docent privat La Case-
ta dels Infants, de Girona (DOGC núm. 2864,
pàg. 4632, de 9.4.1999).

Havent observat una errada al text origi-
nal de l’esmentada Resolució, tramès al
DOGC i publicat al núm. 2864, pàg. 4632,
de 9.4.1999, se’n detalla l’oportuna correc-
ció:

A l’annex, Autorització d’obertura, on diu:
“Educació infantil: 3 unitats amb capaci-

tat per a 41 llocs escolars.”.,
ha de dir:

“Educació infantil: 3 unitats de llar d’in-
fants amb capacitat per a 41 llocs escolars.”.

Barcelona, 12 de maig de 1999

Marià Morera i Goberna
Secretari general

(99.117.094)

CORRECCIÓ D’ERRADES al Decret 285/
1998, de 3 de novembre, pel qual s’establei-
xen nous crèdits variables tipificats de cultu-
ra clàssica de l’educació secundària obliga-
tòria (DOGC núm. 2761, pàg. 13744, de
9.11.1998).

Havent observat errades al text original
català de l’esmentat Decret, tramès al
DOGC i publicat al núm. 2761, pàg. 13744,
de 9.11.1998, se’n detalla l’oportuna cor-
recció:

A la pàg. 13744, quart paràgraf de la part
expositiva, on diu:

“...i els que tinguin l’expectativa de se-
guir la modalitat d’humanitats...”,
ha de dir:

“...i els que tinguin l’expectativa de se-
guir la modalitat d’humanitats i ciències
socials...”.

A la pàg. 13745, annex, punts 5 i 6, Ini-
ciació, tercer paràgraf, on diu:

“Els alumnes compten, doncs, amb la
possibilitat real, que és lògic que no sigui
menystreta...”,
ha de dir:

“Els alumnes compten, doncs, amb la
possibilitat real, que és lògic que no sigui
subestimada...”;

I a l’apartat Objectius, primer paràgraf, on
diu:

“Quan hagi acabat els dos crèdits, els
alumnes...”,
ha de dir:

“Quan hagin acabat els dos crèdits, els
alumnes...”.

A la pàg. 13746, annex, punt 7, Iniciació,
primer paràgraf, on diu:

“...és útil per als alumnes que vulguin co-
nèixer cap a altres branques del saber.”,
ha de dir:

“...és útil per als alumnes que s’orientin
cap a altres branques del saber.”;

I al segon paràgraf, on diu:
“Amb aquest plantejament es vol acon-

seguir que se superi el conegut prejudici que
l’estudi de la llengua llatina consisteix és un
anacronisme i una inutilitat.”,
ha de dir:

“Amb aquest plantejament es vol acon-
seguir que se superi el conegut prejudici
d’anacronisme i d’inutilitat que sovint envolta
l’estudi de la llengua llatina.”.

Barcelona, 29 de març de 1999

Marià Morera i Goberna
Secretari general

(99.071.121)

RESOLUCIÓ de la Direcció General d’Or-
denació Educativa, de 27 de maig de 1999,
per la qual es modifica la Resolució de 16
de març de 1999, per la qual es donen les
instruccions relatives a la compleció d’es-
tudis de la Llei 14/1970 General d’Educa-
ció (BUP, COU i FP) i a la tramitació dels
títols corresponents.

En el Full de Disposicions i Actes Admi-
nistratius del Departament d’Ensenyament
núm. 759, de març de 1999, es va publicar
la Resolució de la Direcció General d’Orde-
nació Educativa, de 16 de març de 1999,
per la qual es donen instruccions relatives a
la compleció d’estudis  de la Llei 14/1970
General d’Educació (BUP, COU i FP) i a la
tramitació dels títols corresponents.

Atès que en l’apartat b) del punt 3.2.2 de
l’annex d’aquesta resolució no quedava
clara la caracterització dels centres sostin-
guts amb fons públics que són centres pri-
vats amb el COU concertat i que en els
cursos acadèmics 1999/2000 i 2000/2001
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podran escolaritzar i avaluar alumnes de
COU, cal procedir a esmenar aquest punt.
D’altra banda, s’introdueix en l’apartat c) la
possibilitat de seguiment docent i de realit-
zació de proves parcials a l’alumnat sense
escolarització per atendre els possibles
casos en què aquesta escolarització no si-
gui possible per la ràtio d’alumnes o altres
causes.

Resolc:

Modificar el punt 3.2.2 de l’annex de la
Resolució de 16 de març de 1999, per la
qual es donen instruccions relatives a la
compleció d’estudis de la Llei 14/1970
General d’Educació (BUP, COU i FP) i a la
tramitació dels títols corresponents, que
queda redactat com segueix:

3.2.2 Alumnes que han superat almenys
una assignatura de COU

Per tal de facilitar la compleció d’estudis
dels alumnes que, havent cursat el COU,
n’hagin superat almenys una assignatura,
aquests alumnes podran optar per alguna
de les tres possibilitats següents:

a) Incorporació des del COU al segon
curs de batxillerat.

Els alumnes que hagin iniciat estudis de
COU podran incorporar-se al segon curs
del nou batxillerat, que cursaran íntegra-
ment.

Aquests alumnes accediran a les PAAU
del batxillerat LOGSE.

b) Compleció del COU amb escolarització
Fins a l’acabament del curs 2000/2001,

els alumnes que hagin iniciat el COU i n’ha-
gin superat almenys una assignatura podran
completar aquests estudis. Aquests alum-
nes cursaran les matèries no superades i en
seran avaluats als centres següents:

b1) Als centres sostinguts amb fons pú-
blics (IES i centres privats amb el COU
concertat), sempre que no representi incre-
ment de recursos humans, i en horari noc-
turn en aquells centres que el Departament
d’Ensenyament determini, s’organitzaran
classes de recuperació d’assignatures de
COU per als alumnes que han cursat el COU
en el curs acadèmic 1998/99.

b2) A l’ICESD (Institut Català d’Ensenya-
ment Secundari a Distància).

b3) Als centres privats amb el COU no
concertat que ofereixin classes de recupe-
ració de matèries de COU als alumnes que
hi havien cursat el COU en el curs acadè-
mic 1998/99.

La recuperació d’assignatures de COU
exclou la possibilitat de canviar d’opció o
d’assignatures, tant a l’ICESD com als al-
tres centres. També s’exclou la possibilitat
de formalitzar, en el mateix curs acadèmic,
inscripció en el segon curs del nou batxi-
llerat.

La matrícula d’aquestes assignatures
pendents es formalitzarà en el període ex-

traordinari de matrícula del mes de setem-
bre.

c) Compleció del COU sense escolarit-
zació

Fins a l’acabament del curs 2000/2001,
els alumnes que hagin iniciat el COU i n’ha-
gin superat almenys una assignatura podran
ser avaluats de les assignatures pendents
en proves d’avaluació convocades a aquest
efecte, en dues convocatòries per curs
(maig i setembre), a l’IES on consti el seu
expedient de COU. Aquests IES podran
oferir a aquests alumnes, en funció dels
recursos existents, la possibilitat de prepa-
rar proves d’avaluació mitjançant tutories i
explicacions periòdiques sobre els treballs
de recuperació seguits individualment pels
alumnes, i la realització de proves trimes-
trals.

La recuperació d’assignatures de COU
exclou la possibilitat de canviar d’opció o
d’assignatures, tant a l’ICESD com als al-
tres centres. També exclou la possibilitat
de formalitzar en el mateix curs acadèmic
inscripció en el segon curs del nou batxi-
llerat.

La matrícula d’aquestes assignatures pen-
dents es formalitzarà en el període extraor-
dinari de matrícula del mes de setembre.

Barcelona 27 de maig de 1999

Maria dels Àngels Gonzàlez i Estremad
Directora general d’Ordenació Educativa


